IV. évfolyam 8. szám 2017. augusztus

A mi Egyházunk nem egy szociális klub
Az
egyház
nem egy társadalmi jelenség,
ahol lehet jönnimenni, azt csináljuk,
amihez
kedvünk van. Ez
olyan hely, ahol
Istennel találkozunk. Ez a találkozás
jelentős
változásokat idéz
elő a személyiségünkbe. Van, amikor egyáltalán nem számít rá az ember,
egyszerűen Isten eljön az életünkbe és nincs semmi, amit tehetünk ellene.
Az egyetlen mód, hogy megalázzuk magunkat és elfogadja
az Ő akaratát. Belátás járja át gondolatainkat. Belelát Isten
tervébe, hogy mi az Ő akarata az életemmel. Nem ellenzi, hanem megérti Isten tervét a mi üdvözítésünkre. Ez az üdvösség
nem számít, hogy milyen nehéznek tűnik, mert Isten segítségével képesek vagyunk megfelelni rá.
Természetesen szeretnénk néha túlkombinálni a dolgainkat,
amiket egyszerűnek kellene hagyni. Azt akarjuk, hogy életünk
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csendes és ritmusos legyen, ne legyenek fájdalmaink, betegségünk és apránként szeretnénk elérni a mennyek országát.
Ilyen a siker filmeknek Hollywoodban a forgatókönyve.
Valós életben nem így működik, sőt az ellenkezője valósul
meg. Az emberek szenvednek, bajok, nehézségek érik, sőt sok
félreértés veszi őket körbe. Néha a problémák annyira ránk
nehezednek, hogy nemcsak a hitünket veszítjük el, hanem a
reményünket is. Ilyen pillanatokban elengedhetetlen, hogy hűek maradjunk Krisztushoz és ezzel megőrizzük a reményünket.
Krisztus Istenünk a mi reményünk.
A lényeg, hogy minden körülmény között hű maradjunk
Krisztushoz. Ez nem azt jelenti, hogy mi mindig az elsősorban
fogunk haladni, de az biztos, hogy a helyes irányba fogunk tartani. Fontos azt belátnunk, hogyha beléptünk az egyházba,
vagyis megszenteltek és részesedtünk a szentáldozásba, akkor
ez feladatot jelöl ki számunkra. A Szent Liturgia számunkra
az alkalmas idő, ahol újra indul az ember. Valamit nem
tudunk befejezni bűn miatt, itt a liturgiában, újra indít minket
az Isten. Ez folyamatban tartja az életünket, átjár az isteni
energia, a jövendő Ország részévé lettünk. Ha még törékenyen is. Amikor elhagyjuk a templomot ezt az isteni részvétet
meg kell tartani. Törekedni kell arra, hogy amit befogadtunk,
azt bent is tartsuk. Ha nem sikerül és gyorsan elveszítjük, mit
kell tenni?
Vissza kell térni (ahogyan a feltámadás után az apostoloknak Gallileába), mert a liturgia nem csak egy menetrend szerinti, hanem az életünk lényegét érinti meg. Nem egy szolgáltatás, hanem az élet forrása számunkra. Így Krisztus lesz az
életem központja. Ha életünk nem ilyen, akkor meg kell küzdeni, változtatni kell rajta, hogy Isten legyen az életem középpontja.
Pacsai János parókus
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Úrszínváltozás- gondolatainkat átvilágítása
- szőlő, alma, gyümölcs
szentelés -életünk gyümölcsözővé
válik,
ha
gondolatainkat rendezzük.
Ennél az ünnepnél van jelentősége annak, hogy a hegyen történik, mert a hegyre
fölmenni mindig nehéz, áldozatot követel.
Azt szoktam mondani, hogy
a lelki élet hegyi menet, vissza
kell kapcsolni, hogy fel tudjak
menni a hegyre. És ez egy
erőfeszítés az embertől. Ahhoz, hogy Istennel találkozni tudjak, ahhoz erőfeszítés szükséges, munka. Sokszor nem így fogjuk fel. Nagy tragédiának tartom a ma élő keresztények között, hogy mindenki csak a kényelemre törekszik, a biztonságra, a luxusra, hogy a szerint él,
és az majd boldogítja őket.
Milyen csalódás van ezekben az emberekben időnként,
mert rá kell döbbenniük, hogy ez nem tette őket boldoggá.
Boldoggá csak az Isten közelsége teszi az embert. A földi boldogságok múlandóak, nem sokáig tartanak. Egy pillanatnyi felvillanás, az Istennel való találkozás előíze, hogy ilyen lesz
majd az örök élet, ilyen lesz majd az Isten mellett.
Kettős tanítás van a hegyre fölmenetelről.
Az első ez, hogy erőfeszítést kíván az embertől, hegyi menetet.Ha felmegyünk egy hegyre és visszanézünk, akkor olyan
kicsinek látjuk a gondjainkat, az életkörülményeinket, mindent. Isten hegyére nap, mint nap az imádságban fölmegyünk.
S akkor nem fognak minket a hétköznapi gondok maguk alá
temetni, mert ha fölmegyünk a hegyre és szétnézünk, akkor
Isten szemével látjuk a földet, a földi életünket, a gondjainkat.
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A másik nagy tanítás emellett mindnyájunk számára, hogy
megtisztulnak a gondolataink. Aki felmegy Isten hegyére, annak megtisztul a gondolata. Mert sajnos a gondolataink cikáznak bennünk, a régi emlékeinket előcitálja az ördög, kínoz vele, hogy meggyóntam már azt a bűnt, és mégis előhozza, és
emlékével zaklat engem. Hiszen leraktam, megszabadultam
már tőle, de az ördög még mindig büntet a bűnömnek következményeivel. Igen fontos ezt átéreznünk és átlátnunk, hogy
megtisztuljanak a gondolataink. Minél közelebb kerülünk az
Istenhez, annál tisztábban látjuk ezt a világot. Pacsai János
parókus

Augusztusi programok
Júl. 30. 15.00 Esküvő
Augusztus 1-14. Nagyboldogasszonyi böjti időszak
Augusztus 1. vízszentelés
Augusztus 6. Úrszínváltozás Gyümölcs és méz szentelés
vásárlással egybekötve

2017. augusztus 7-12. között
Moldván Tibor szikszói parókus helyettesít.
Elérhetősége: 06-30 3136764
Augusztus 15. Az Istenszülő elszenderülése
Augusztus 19. 16.00 Esküvő
Augusztus 20. István király emlékezete
Augusztus 29. Keresztelő szent János fejevétele

Szeptember 3. Tanév kezdő liturgia, gyermekeink
megáldása
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Nagyboldogasszonyról elnevezett böjti időszak
„Méhedben az érett szőlőfürtöt sarjadztad kifejezhetetlen módon, Krisztus
Egyházában életet hordozó, mindenkit megvidámító szőlőtőke voltál, Isten Anyja!”

Ez az időszak két hétig tart, 1-15-ig. Hétfő, szerda, péntek szigorú böjt. Augusztus 1-én víz és méz szentelést tartunk.
A böjt ütemét az Úrszínváltozás ünnepe töri meg. A keleti egy-

házakban különböző időhosszúságúak voltak a böjti napok, de
szép lassan egységesült és kialakult a mai rend.
„Mikor a keresztet földbe szúrták, bekövetkezett a gonosz
lelkek bukása, s most, mikor azt látjuk, hogy a keresztet ünnepélyesen kihelyezik és csókolják, bűnös elesettségünkből

fölkelünk.”
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Gyakran halljuk, hogy a testi böjt milyen jótékony az
egészségünknek, de ki kell hangsúlyozni a lelki formáját is. Az
atyáink elrendelték, hogy egy bizonyos ideig tartózkodnunk
kell bizonyos élelmiszerek vételétől, tudatosan. Vagyis a böjt
ne megszokásból történjen, hanem tudatosan. Nemcsak a tes-

tünknek van szüksége megtisztulásra, hanem az értelmünknek
is. A Nagyboldogasszony elhunytával a test és a lélek egységként kerül elénk és így kell erre az ünnepre készülni. Aranyszájú Szent János azt mondja: „Urunk légy gyengéd és kíméletes velünk, hiszen nem kérünk mást, mint ami emberi erőfeszítéssel

elérhetetlen.”

Máriát

testestül-lelkestül

magához

emelte az Isten. Mi is ebben reménykedik, s amíg ez nem történik meg a mi erőfeszítésünk is szükséges.
Augusztus 6-án alma és szőlőszentelést, a böjt e napjáig
nem illik ilyet fogyasztani, de az ünnep után megengedett a
böjti időszakban is.

Könyörgéseddel tágíts elmém korlátoltságán, Nagyasszony, hiszen te fogtad vissza az ellenséges sátán
minden fondorlatát. Irányíts a keskeny útra, hogy az
élet tágas térsége felé haladhassak, Isten Anyja!
(Theotokion)

7

Dicsőség Jézus Krisztusnak!

Családi Nap II.
Családi nap Augusztus 5. (szombat)
Helyszín: Gagyvendégi kúria és udvara
Tervezett program:
14.00 Gyülekező, Főzés indítása
16.00 Paraklisz, kezdő imádság
16.30 Elmélkedés, előadás címe: Hogyan imádkozzunk a nehéz időkben Előadó: Pacsai János
18.00 Kézműves foglalkozás, Ügyességi vetélkedők, Kötélhúzás, Foci

19.00 Vacsora
21.00 Gyertyás körmenet evangéliumokkal, záró imádság
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Olvasd naponta a Szentírást!
Szentírás
„Halljad, leányzó, és lássad, és hajtsd ide füledet! Felejtsd el
népedet és atyád házát! A király megkívánta szépségedet,
mert ő a te Urad, és imádni fogják őt” /Zsolt 44,11-12/. Az
egyház tartson ki mindig hűségesen az evangélium mellett, s ne hallgasson szirénhangokra. „Halljad, leányzó, és
lássad, és hajtsd ide füledet! Felejtsd el népedet és atyád házát! A király megkívánta szépségedet, mert ő a te Urad, és
imádni fogják őt” /44,11-12/.Az egyházat szólítja föl a megszólításával arra, hogy őrá hallgasson és tartsa be az előírásait, és ragaszkodjék hozzá egészen: ezért szólítja őt leányának,
mintha szeretetével gyermekévé fogadta volna. „Halljad, leányzó, és lássad: e „lásd” szóval a szemlélődés gyakorlására
oktatja az elménket. Vagyis azt mondja ezzel: figyelmesen
értsd meg a teremtett világot, és a benne talált rend segítségével emelkedj föl a Teremtő szemlélésére. Majd pedig a fennhéjázástól tartja vissza a magasba emelt nyakat azzal, hogy
„hajtsd ide füledet”. Vagyis: ne folyamodj e világi mendemondákhoz, hanem fogadd el az evangéliumban hallott igének az
egyszerű alázatát! „Hajtsd ide füledet” erre a tanításra, hogy
elfeledd amazoknak szennyes szokásait és az ősök tanait!
Ezért „felejtsd el népedet és atyád házát!” Hiszen „aki bűnt
követ el, sátántól való” /1Jn 3,8/.
Tehát ezt mondja: Vesd ki magadból az ördögök
tanait, felejtsd el a pogány áldozatbemutatásokat, az éjszakai táncmulatságokat és mindazokat
a mitikus meséket, amelyek csak feltüzelnek paráználkodásra és mindenféle kicsapongásra!
Ezért neveztelek saját leányomnak, hogy gyűlöld
azt az előző atyádat, aki kárhozatra nemzett té-
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ged. Ha ugyanis a feledéssel kitörlöd magadból a gonosz tanok szennyfoltjait, akkor megszerzed a reád jellemző szépségedet, és kívánatosnak fogsz tűnni a vőlegény és a király számára.
„Mert ő a te urad, és imádni fogják őt” /44,12/. Azzal, hogy „ő
a te Urad”, az engedelmesség szükségességére utal. Továbbá
„imádni fogja őt” minden teremtmény. Ezért „Jézus Krisztus
nevére hajoljon meg minden térd, a mennyeieké, a földieké és
a föld alattiaké” /Fil 2,10/. (Nagy Szent Bazil: Zsoltárkommentárok)

Imádkozzunk együtt! Reggelente 3. Zsoltárt
Uram, mennyire megsokasodtak, kik engem szorongatnak. /
Sokan támadnak ellenem.
Sokan mondják lelkemnek: / nincs neki szabadulása az ő Istenében.
Te pedig Uram, én oltalmazóm vagy; / én dicsőségem, ki fölemeled fejemet.
Szómmal az Úrhoz kiáltottam; / és meghallgatott engem az ő
szent hegyéről.
Én szenderegtem, és mély álomban voltam, / és fölkeltem;
mert az Úr megtartott engem.
Nem félek az engem környező nép ezreitől; / kelj föl Uram,
szabadíts meg engem, én Istenem!
Mert te verted meg mind, kik ok
nélkül ellenkeztek velem; / a
bűnösök fogait összetörted.
Az Úré a szabadítás, / és népeden a te áldásod.
Én szenderegtem és mély álomban voltam, / és fölkeltem;
mert az Úr megtartott engem.
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Velünk történt
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Máriapócsi zarándoklat

Július 23-án vasárnap egyházközségünk Máriapócsra zarándokolt, ahogyan a Miskolci Egyházmegyében szokás az Illés napi búcsúra,
imádkozni a könnyező Szűz Máriához. Ez
éven pályázatot is nyertünk ennek a
programnak a megvalósításához. Szép
számmal indultunk útra, kilencven fő autóbusszal és többen gépkocsikkal. Reggel fél hatkor indult a két busz az Encsi
Görögkatolikus templom elől. Az úton
együtt imádkoztunk a szerencsés utazásért, aztán Pacsai János Esperes Úr előadását hallgathattuk meg mind a két buszon. Oda érkezéskor
beköszöntünk együtt a Szűz Anyához, majd gyónási lehetőség
volt a tíz órakor kezdődő Szent Liturgiáig, melyet Orosz Atanáz
Püspök Úr és a zarándok hívek papjai celebráltak. Nagyon sokan részt vettek a szertartáson a nagy hőség ellenére. Voltak,
akik gyalog, mások biciklivel érkeztek. A szertartás és a körmenet után elfogyaszthattunk egy nagyon finom ebédet is.
Ebéd után Moldván Tibor szikszói parókus előadását is meghallgattuk. Délután kettőkor elindultunk, de még nem haza,
hanem Debrecenbe, ahol megtekinthettük Metropólia épületét.
Csodálatos szép épület, melyben az egyházfőink dolgozhatnak,
értekezhetnek. Itt részünk volt egy kis történelmi ismertetőben, majd egy kis frissítőben is. Dr Szeszták István helynök
atya nagy szeretettel fogadott bennünket Este hat után érkeztünk haza szerencsésen. Köszönjük Pacsai János Esperes Úrnak, hogy lehetőséget biztosított ehhez a szép zarándoklathoz,
és mindenkinek, aki idejével hozzá járult zarándoklatunkhoz.
Szenderné Veréb Zsuzsanna
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Varga Rita rovata:
Kisasszony hava - Új kenyér hava – Nyárutó augusztus
Nagyboldogasszony napja augusztus 15.
Szűz Mária mennybemenetelének ünnepe. A múlt század elején még élt a Nagyboldogasszonyi virágszentelés, virágáldás
szokása, az oltáron megáldott virágokat, szentelményeket bajelhárításra használták, a menyasszony ágyába, vagy az elhunyt koporsójába helyezték.
István napja augusztus 20.
Általános megfigyelés szerint, a nyári István negyvenes nap,
amilyen az idő ezen a napon, olyan várható negyven napig. Ha
szép az idő, jó gyümölcstermés lesz,ha esik, rossz termés járja.

Szent Zsófia
Egyházi Nyári Iskola
Előny az angol és német nyelv ismerete

Augusztus 15-30
reggel 9- 13-ig
encsi parókián
Érdeklődni a parókián!
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Vers nemcsak gyerekeknek
Csizmadia
Vásárban a
csizmadia
csizmát árul
s kiált fia.
Kipp.
Reggelente
korán kelek,
csizmát adok
csizmát veszek.
Kopp.
Bőrből van a
szára, orra,
akinek van
büszkén hordja!
Kipp-kopp.
Vedd a csizmát!
Ne légy nyakas!
Kínálj többet,
mint tíz garas.
Kipp-kopp, kipp-kopp.

„JÖJJ ÉS LÁSS!”

Kiadja az Encsi Görög Katolikus Egyházközség
Felelős kiadó: Pacsai János parókus
3860 Encs , Váci M.u.36.
Elérhetőség: 06-30-9536067, 06-46/386-596
pacsai.janos@gmail.com, www.encsgorkat.hu
Szerkesztés és nyomdai előkészítés: Molnár Gábor (06-30-623-1030)
Szerkesztőség email címe: encsilevelek@gmail.com
Számlaszám: 10700086-68691925-51100005

